
Właściwości:
SAICOS Bel Air Special Wood Colour jest kryjącą lub przezroczystą 
powłoką do drewna, stosowaną zarówno we wnętrzach oraz na 
zewnątrz. Łączy zalety oddychającej powłoki na bazie oleju z 
doskonałymi właściwościami farby - odpornej na zabrudzenia  - 
na bazie wody. Swoje szczególne właściwości zawdzięcza spe- 
cjalnie dla tego produktu rozwiniętej zmodyfikowanej techno-
logii tworzenia olejów.
Odporność na pot i ślinę DIN EN 53160 T.1 + 2  
Migracja pierwiastków wg. normy DIN EN 71T.3 została zacho-
wana.

SAICOS Bel Air Special Wood Colour
chroni w sposób naturalny i jest szczególnie wytrzymały:
Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno, chronią je od we-
wnątrz i utrzymują je elastycznym. Dyspersja polimerowa na 
modyfikowanym oleju chroni powierzchnię przed oddziaływa-
niem warunków pogodowych  i wilgoci. Pigmenty barwiące o 
wysokim stopniu odporności na oddziaływanie UV zapewniają 
długotrwałe zachowania piękna.
SAICOS Bel Air Special Wood Colour wymaga tylko dwukrotnego 
pokrywania surowego drewna, nie ma potrzeby gruntowania.
SAICOS Bel Air Special Wood Colour ma szczególnie równo-
mierną, jedwabiście połyskującą, piękną i gładką powłokę, która 
bardzo szybko schnie.

Wyjątkowo odporna na wpływ warunków atmosferycznych, jak 
też na uszkodzenia mechaniczne (rysy) – stanowi doskonałą po- 
włokę do wszelkiego drewna na zewnątrz. Powłoka trwale wiąże 
się z powierzchnią drewna. Umożliwia oddychanie drewna,  
reguluje jego wilgotność, nie pęka i nie odpada. W przypadku 
renowacji, wymaga jedynie położenia kolejnej warstwy na up- 
rzednio oczyszczonej powierzchni.

Odcienie kolorów:
7200 Biały   kryjący 
7214 Słonecznikowo żółty kryjący
7221 Kość słoniowa    kryjący
7223 Żółto-pomarańczowy  kryjący
7230 Szwedzka czerwień kryjący
7235 Czerwień rubinu   kryjący
7240 Jeżynowy   kryjący
7251 Gołębi    kryjący
7255 Lazurowy    kryjący

7260 Zielona jodła    kryjący
7263 Miętowo zielony  kryjący
7271 Szary agatowy   kryjący
7273 Szary stalowy    kryjący
7280 Brązowy szary    kryjący
7281 Ziemisty brąz   kryjący
7291 Antracyt   kryjący
7292 Sosna    przezroczysty 
7293 Czerwony cedr    przezroczysty 
7298 Orzech     przezroczysty 

Wskazówka:
Wszystkie odcienie kolorów mogą być ze sobą mieszane. Przy 
użyciu większej ilości pojemników z różnych partii dostaw, na-
leży je uprzednio wymieszać. Efekt kolorystyczny uzależniony 
jest od kilku czynników: oprócz rodzaju drewna i jego właści-
wości również sposób wygładzenia (szlif ) drewna ma znaczenie. 
Właśnie z tego względu radzimy położenie warstwy próbnej na 
docelowym drewnie.

Zakres zastosowania:
Wszelkiego rodzaju drewno przy domu:
Elewacje drewniane, podbitki dachowe, elewacje, mur pruski, 
konstrukcje balkonowe, wiaty garażowe, okiennice (wyłączając 
ramy okienne), bramki ogrodowe…

Jak też wszelkiego rodzaju drewno ogrodowe:
Pergole, przesłony, kratownice ozdobne, płoty, domki  i bramki 
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane… SAICOS Bel Air Special 
Wood Colour jest nieszkodliwa dla zdrowia i dla tego właśnie 
można ją stosować we wnętrzach. SAICOS Bel Air Special Wood 
Colour dostępna jest również dla powierzchni przemysłowych - 
w tym samym odcieniu i takiej samej wysokiej jakości. W celu 
pozyskania dalszych informacji należy się zapoznać z SAICOS In-
dustry Brochure. Kolory specjalne dostępne na zapytanie.

Przygotowanie:
Do pokrywania sęków i przebarwień drewna, spowodowanymi 
składnikami drewna, zalecamy wstępne malowanie SAICOS Primer 
White. Zalecamy zastosowanie SAICOS Wood Impregnation 9005*, 
jako przezroczystego gruntu (odczekać co najmniej 18 godz. do 
wyschnięcia).

» powłoka specjalna do drewna, do zewnątrz i 
wewnątrz

» kryjąca i przezroczysta kolorowa
» wyjątkowo odporna na UV i warunki pogodowe
» na bazie wody
» szybkoschnąca
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*Stosować ostrożnie - produkt biobójczy. Przed stosowaniem  
należy zawsze zapoznać się z informacją produktową i treścią 
etykiety.

Powierzchnia drewniana musi być sucha i czysta (maksymalna 
wilgotność 18%). Drewno lakierowane przeszlifować lub oczyś-
cić z farby (ostateczne szlifowanie papierem z ziarnem 120 – 
150), usunąć pozostałości starej warstwy. Powierzchnie pokryte  
SAICOS Bel Air Special Wood Colour lub innymi środkami nie- 
zamykającymi naturalnej struktury porów wystarczy przeczyścić,  
a w miarę potrzeby lekko przeszlifować. Świeże drewno – w mi-
arę możliwości - za pierwszym razem pokryć jednorazowo 
warstwą ze wszystkich stron przed właściwym pokrywaniem.

Sposób zastosowania:
Rozprowadzanie przy użyciu SAICOS Floor Brush, SAICOS Oil /
Wax Roller lub SAICOS Universal roller „Small“. SAICOS Bel Air 
Special Wood Colour jest środkiem gotowym do użycia – nie  
rozcieńczać. Przed użyciem dobrze wymieszać.

Liczba warstw: 2 x SAICOS Bel Air Special Wood Colour.

Pierwsza warstwa:
Nanosić obficie, płynnie i regularnymi pasami.
Czas schnięcia: ok. 3 – 5 godzin (w zależności od temperatury i 
wilgotności powietrza).

Druga warstwa: 
Nanosić również płynnie i regularnymi pasami, a następnie po-
zostawić do wyschnięcia. W przypadku nanoszenia jasnych 
warstw na bardzo ciemne podłoże lub wykazujące wyraźne oz-
naki oddziaływania warunków pogodowych, zaleca się 3-krotne 
powlekanie lub położenie gruntu SAICOS Primer White.

Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszyno-
wego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystry-
butora. 

Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Między 8 °C a 25 °C. 

Wydajność z litra:
1 litr na ok. 8,5m2 (2 warstwy).
Zależnie od rodzaju drewna  i struktury powierzchni.

Łatwe utrzymanie:
SAICOS Bel Air Special Wood Colour nie wymaga szczególnej 
pielęgnacji. Zabrudzenia można łatwo usuwać lub zmywać 
wodą. Trwały, zielony nalot można łatwo usunąć używając  
SAICOS Green-Ex.

Renowacja:
Podczas renowacji z reguły szlifowanie nie jest konieczne – w 
zależności od stanu powierzchni można ewentualnie lekko  
przeszlifować, a następnie przetartą powierzchnię na nowo  
pokryć warstwą SAICOS Bel Air Special Wood Colour.

Czyszczenie narzędzi:
Zaraz po użyciu, wodą.

Przechowywanie
W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 2 lata.  Produkt w 
formie płynnej zagrożony jest przemarznięciem. Transportować 
i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 1.06 - 1.29 g/cm3

Czas wypływu: 20 - 35  sekund, 4 mm pojemnik, DIN 53211
Zapach: słaby / łagodny (naturalnymi olejami roślinnymi), po 
wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po 
napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania 
produktów spożywczych.

Środek zawiera:
Mieszankę CIT i MIT (3:1).
Może wywołać reakcje alergiczne.

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Wartość graniczna EU dla lakierów i lazur (Kat. A/e): 
130 g/l (2010). 
SAICOS Bel Air Special Wood Colour zawiera maksymalnie 130 
g/l VOC. 
GISCODE: M-DF02 
GGVSEB / ADR -/-
Oznaczenie WGK 1 wg. niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania pro-
duktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie 
prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, 
które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób 
sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów 
pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. 
Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu 
wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres 
odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz 
z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja 
wygasa automatycznie. 

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de
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